
Onderbouwing agendapunt 

Betreft agendering van: Beantwoording vragen van de PVV over Statenbrief inzake de 
Motie 2020-10 ‘Zon op dak’, brief van GS van d.d. 23 maart 
2021, ingekomen stuk A4 van PS 21 april 2021 

Geagendeerd door: PVV 

Vergadering: Statencommissie OGB 

Datum vergadering: Eerstvolgende OGB commissievergadering 

Motivatie voor agendering: 

De beantwoording door GS geeft een goed overzicht van de stand van zaken m.b.t. de aanleg van 
toegekende vergunningen en in aanvraag verkerende planvorming en van gerealiseerde en in 
ontwikkeling verkerende projecten van zonneakkers in Drenthe. In deze agendering willen wij ingaan 
op het aspect landschappelijke inpassing vanuit het gezichtspunt van de omwonenden en 
weggebruikers. 

Het blijkt dat veel van de reeds gerealiseerde zonneakkers een vergunnings-besluit met bijbehorende 
bestemmingsplanwijziging toegewezen hebben gekregen op grond van de Prov. Omgevings-
Verordening (POV) van 2014 (inwerkingtreding vanaf 20 aug. 2014) die van toepassing was tot dec. 
2018. Voor dec. 2018 had GS alle zonne-akkers (17 a 18 stuks) kunnen tegenhouden op grond van de 
toenmalige POV maar dat is niet gedaan vanwege het prevalerende belang van de Energietransitie en 
het ‘redden van het Klimaat’. 

In deze POV van 2018 en de eerdere Omgevingsvisie worden de zonne-akkers reeds als mogelijk 
toegestane landschapselementen benoemd onder strikte voorwaarden zoals het passend zijn binnen 
het landschap en toepassing van het combinatiemodel en aanvullend het toepassen van de 
zonneladder. Wij hebben grote vragen of de gevraagde landschappelijke inpassing wel goed verloopt 
gezien de (menselijke) waarnemingen aan sommige aangelegde zonneparken. Er lijkt i.h.a. wel goed 
aandacht besteed te worden aan provinciale belangen als archeologie en natuurwaarden maar er is 
zeker niet altijd gedacht aan de waarneming door voorbijgangers en omwonenden of mogelijk is 
deze qua visie een andere dan door ons verwacht. Als v.b. van het laatste kan genoemd worden 
Zonnepark Hoogeveen Noord langs de A28 waar in de .. op pagina 20 onder het kopje ‘Toetsing van 
de ontwikkeling’ staat cit.: “Daarnaast vormt het (project) met directe aansluiting op de A28 een 
mogelijkheid tot een project met iconische uitstraling, waar voorbij rijdend verkeer van en naar 
Hoogeveen van kan genieten.” De door ondergetekende ontvangen reacties van voorbijgaande 
dorpsgenoten e.a. in de omgeving wijzen niet op een positieve uitkomst van de observaties van dit 
en soortgelijke objecten, die zich nogal nadrukkelijk tonen, waarbij sprake is van ‘genieten’ maar 
eerder van ‘sprakeloosheid van verontwaardiging’. Reacties van inwoners zijn ook mede de reden tot 
deze agendering. 

Visie van de fractie: 

In een aantal gevallen lijken de eisen gesteld aan deze objecten als het gaat om het zicht ervan door 
de voorbijgangers redelijk goed voor elkaar te zijn en is er sprake van een eis resp. afspraak een haag, 
windvang, singel, etc. t.b.v. zichtvermindering definiëren die soms ook de hiervoor te gebruiken 
soorten beplanting voorschrijven. In onderstaande bijlage vindt u een aantal voorbeelden van 
projecten en de gestelde eisen aan de zicht-vermindering. Maar bijna altijd betreft het beplanting die 
voornamelijk helpt tijdens het groeiseizoen omdat het niet altijd groene planten zijn. Dit lijkt ons een 



gemiste kans, er zijn nl. ook inheemse planten die wel altijd groen zijn zoals hulst en klimop. De 
laatste kan uitstekend de omheining die er altijd omheen staat begroeien. Waarom is er b.v. als het 
gaat om het project Zonnepark Buinerveen Paardentangendijk wel een begroeiingswal aan de B-weg 
Paardentangendijk voorzien t.b.v. natuurwaarden maar niet een begroeiing van het hek of een haag 
voorzien langs de N374 (zie bijlage) waar dagelijks duizenden mensen passeren. De gemeente die 
betreft heeft als het Cittaslow keurmerk dat op zoek is naar cit. ` gemeenten waar mensen nog steeds 
nieuwsgierig zijn naar vroeger, gebieden rijk aan theaters, pleinen, cafés, restaurants en spirituele plekken, 
met een ongerept landschap…`, dan zou je mogen verwachten dat een dergelijk groot object plaatsen 
naast een doorgaande weg niet helemaal voldoet aan dit zoekcriterium en dat in de planvorming 
hierop was ingespeeld, wat niet is gedaan (zie de bijlage met verwijzing naar de profielen). Dit is o.i.z 
een gemiste kans. Het lijkt hier dat het tonen van ´Duurzaamheid´ boven het ongerepte landschap 
gaat. 

Ook als het gaat om de locatie is zacht gezegd deze in een aantal gevallen minder gelukkig gekozen, 
tenzij bezien vanuit de visie van ‘iconische projecten die Drenthe op de kaart zetten van Duurzame 
provincie’. Dan wil je blijkbaar duidelijk je windturbines en zonneparken showen. Deze visie deelt 
onze fractie niet. Wij zijn de mening toegedaan dat het best mogelijk is in onze provincie om deze 
objecten uit het directe zicht te houden van omwonenden en voorbijgangers. Drenthe heeft relatief 
t.o.v. zijn inwoneraantal een groot oppervlak en ook relatief veel begroeiing zoals bossen en 
hakhoutranden die daarbij kan helpen. De bekabelingsafstand kan daarbij geen belemmering zijn 
gezien de enorme afstanden voor ondergrondse bekabeling die ondergetekende momenteel 
waarneemt tussen zonneparken Pesse Zwartewater via park A28 en dan aangesloten op Hoogeveen-
Toldijk. Overigens zijn er ook zonne-akkers die een meer afgelegen locatie hebben gekregen, zoals 
Zonne-akker Hoogeveen Gijsselterweg, keurig te voorzien van een omhaging waarin ook mede aan 
hulst is gedacht als een van de beplantingssoorten. Dit soort locaties op afstand van doorgaande 
wegen en aanpak van zicht-vermindering zou usance dienen te zijn maar daar is weinig aandacht 
voor in de praktijk. Als voorbeelden van foute locaties naar ons inzicht kan genoemd worden 
bovengenoemd Zonnepark Buinerveen Paardentangendijk, Zonnepark Hoogeveen Noord langs de 
A28 omdat deze vanaf de hoger gelegen A28 altijd zichtbaar zal blijven ondanks een haag, Zonnepark 
Hoogeveen Knooppunt A28 zuid/N48-A37 vanwege de verdiepte ligging altijd zichtbaar vanaf de weg 
ondanks geplande haag van 2 mtr.  

Vragen aan de overige fracties: 

1. Vind u dat aan de zonne-akkers in Drenthe voldoende eisen gesteld zijn en worden aan de 
landschappelijke inpassing als het gaat om de menselijke waarneming van die objecten? 

2. Vindt u dat het overduidelijk tonen van z.g.n. ´iconische duurzaamheidsobjecten´ past bij het 
karakter van Drenthe resp. bij het karakter dat het landschap van Drenthe zou dienen te 
vertonen? 

3. Zou meer afgelegen locaties voor zonne-akkers de voorkeur dienen te hebben boven de 
show van ‘iconische’-objecten in Drenthe? 

4. Vindt u dat het voldoende is om zichtvermindering van de zonne-akkers te realiseren tijdens 
het groeiseizoen? Of dat meer altijd groene beplantingssoorten toegepast dienen te worden 
zodat ook buiten het groeiseizoen zichtvermindering gerealiseerd wordt? 

5. Als u vindt dat een object als Buinerveen Paardentangendijk geen iconisch project is zou dan 
gestreefd dienen te worden om hekwerken van zo’n object langs doorgaande wegen te laten 
begroeien resp. alsnog een haagbegroeiing te realiseren daar waar die ontbreekt? Langs 
welke weg zou dat bereikt kunnen worden volgens u? 

  



Vragen aan het college van GS: 

1. Zijn de voorbeelden van foute locaties voor zonne-akkers in de genoemde voorbeelden 
bewust bedoeld als ´iconische´ show-objecten door GS? 

2. Vindt u nog steeds dat het overduidelijk tonen van z.g.n. ´iconische duurzaamheidsobjecten´ 
past bij het karakter van Drenthe resp. bij het karakter dat het landschap van Drenthe zou 
dienen te vertonen? 

3. Zou de keuze voor meer afgelegen locaties voor zonne-akkers niet de voorkeur verdienen 
boven de aanleg van de zgn. ‘iconische’-objecten in Drenthe? 

4. Vindt u dat het voldoende is om zichtvermindering van de zonne-akkers te realiseren tijdens 
het groeiseizoen? Of zou meer altijd groene beplantingssoorten toegepast dienen te worden 
zodat ook buiten het groeiseizoen zichtvermindering gerealiseerd wordt? 

5. Als GS vindt dat een object als Buinerveen Paardentangendijk (mogelijk achteraf toch) geen 
iconisch project is zou dan gestreefd dienen te worden om hekwerken van dergelijke 
objecten langs doorgaande wegen te laten begroeien resp. alsnog een haagbegroeiing te 
realiseren daar waar die ontbreekt? Hoe zou dat bereikt kunnen worden en gaat u zich 
daarvoor inzetten? 

6. Mocht er n.a.l.v. de beantwoording van bovenstaande vragen in de huidige 
toestemmingsverlening voor zonne-akkers iets dienen te veranderen in de regelgeving resp. 
handreiking(en) omtrent zonne-akkers, wat stelt GS dan concreet voor? 

Getekend, 

Bert Vorenkamp 

 

  



Bijlage met info-verwijzingen: 

Bestemmingsplan Zonne-akker (ZA) Buinerveen Paardentangendijk: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP0054-
VG02/t_NL.IMRO.1681.00BP0054-VG02.html 

Inrichtingsplan idem: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP0054-
VG02/b_NL.IMRO.1681.00BP0054-VG02_tb1.pdf 

Bestemmingsplan ZA Drouwenerzon: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP0062-
VG01/t_NL.IMRO.1681.00BP0062-VG01.pdf 

Omgevingsvergunning ZA Hoogeveen Noord langs de A28: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0118.2018PB9006001-
VG01/t_NL.IMRO.0118.2018PB9006001-VG01.pdf 

Omgevingsvergunning ZA Hoogeveen Knooppunt A28/A37 Zuid ‘Het Oosterveld 1b’: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0118.2020PB9000001-
VG01/t_NL.IMRO.0118.2020PB9000001-VG01.html 

Omgevingsvergunning ZA Hoogeveen Gijsselterweg: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0118.2018PB9006002-
VG01/t_NL.IMRO.0118.2018PB9006002-VG01.pdf 

Over het Cittaslow-manifest:  https://www.cittaslow-nederland.nl/over-cittaslow/cittaslow-
manifest/ 
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Onderwerp: Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen ex artikel 4'l
Reglement van orde over Statenbrief inzake de Motie 202O-1O 'Zon op dak'

Geachte heer Vorenkamp,

ln uw brief van 18 januari 2021 stelde u een aantal aanvullende vragen over de
motie'Zon op dak'. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

1a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn voor de
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3
oktober 2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam
project, naam aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking,
beschikkingsnummer etc. 1b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze
vergunningen werd verleend, dit laatste gezien het gegeven dat in de Provinciale
Omgevingsverordening zonneakkers als mogelijk ruimtelijk object in het landelijk
gebied niet gegeven werd?

Antwoord I
1a. Bij de beantwoording van deze vraag gaan wij uit van de datum van

het ontwerpbestemmingsplan of de ontwe rp-omgevi ngsvergunning
(uitgebreide procedure), de ruimtelijke plannen. Als het ontwerp-
ruimtelijke plan vóór de vaststelling van de Omgevingsvisie 2018 ter
inzage is gelegd, moest de procedure namelijk voldoen aan de eisen
van de toen geldende Provinciale Omgevingsverordening (POV).
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ln de bijlage bij deze brief zijn alle procedures voor zonneakkers
weergegeven. ln de laatste kolom is aangegeven of deze moesten
voldoen aan de POV 2018 of aan de eerdere versie. ln de andere ko-
lommen zijn de gegevens vermeld zoals ze bij ons bekend zijn. Wij
beschikken niet over de overige door u gevraagde informatie. De ge-

meenten verlenen de vergunningen voor de zonneakkers. Wijzijn
daarvoor niet verantwoordelijk en verwijzen u dan ook voor die in-
formatie naar de desbetreffende gemeenten.

1b. De gemeente is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en

de ruimtelijke plannen. Voor de ruimtelijke plannen heeft een toets
aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid plaatsgevonden. De

Omgevingsvisie en de POV 2014 waren hierbij het uitgangspunt voor
het provinciaal beleid. Onderdeel van de gewenste energietransitie
was daarin het stimuleren van een hogere productie van zonne-
stroom (zonnepanelen) en zonnewarmte (zonnecollectoren). De Zon-
neladder en het "Beleidskader Zonne-akkers" waren hierbij het uit-
gangspunt. De "Zonneladder" was voor de grondgebonden toe-
passing verder uitgewerkt in het door ons vastgestelde "Beleidskader
Zonne-akkers" (Beleidsbrief zonne-akkers 25 juni 2014). Samen-
vattend waren hierbij de uitgangspunten: 1. Locaties: zonneakkers
op of naast andere functies, 2. Omvang: omvang zonneakkers in ba-
lans met energieafname omgeving en 3. Ruimtelijke inpassing: een
ontwerp geïnspi reerd op kernkwaliteiten.
De ruimtelijke plannen die tot stand zijn gekomen onder de Omge-
vingsvisie en de POV 2014 zijn hierop beoordeeld. De plannen dragen
bij aan de gewenste energietransitie en zijn (na eventueel aanpassing

van het plan) niet in conflict geweest met ons beleid en dus binnen
de geboden mogelijkheden. Dit is gelegen in de ligging, de betrok-
kenheid van de omgeving, de balans met de energieafname en de in-
passing.

De ruimtelijke plannen, waarin ook de advisering vanuit de provincie
is opgenomen, zijn overigens voor eenieder in te zien op ruimtelijke-
plannen.nl.

Vraag 2

2a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn na de
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van

3 oktober 2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente,
naam project, naam aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum be-
schikking, beschikkingsnummer etc. 2b. Wat was de juridische basis waarop ieder
van deze vergunningen werd verleend?

Antwoord 2
2a. ln de bijlage bij deze brief zijn alle procedures voor bestemmings-

plannen weergegeven. ln de laatste kolom is aangegeven of deze

moesten voldoen aan de POV 2018 of aan de eerdere versie. ln de an-
dere kolommen zijn de gegevens vermeld zoals ze bij ons bekend
zijn. Voor de overige informatie zijn wij niet verantwoordelijk en ver-

wijzen wij u door naar de desbetreffende gemeenten.
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2b. De gemeente is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en

de ruimtelijke plannen. Voor de ruimtelijke plannen heeft een toets
aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid plaatsgevonden. De

Omgevingsvisie en de POV 2018 waren hierbij het uitgangspunt voor
het provinciaal beleid. De toets aan provinciaal beleid heeft bij de
provincie geen aanleiding gegeven in te grijpen in de procedure.
De ru i mte I ij ke p I a n nen lo m g evi n gsverg u n ni n g en zij n conform provi n -

ciaal beleid vastgesteld. Onderdelen van de toetsing zijn hierbij
geweest: de gewenste energietransitie, passendheid binnen het
landschap, het vinden van een combinatie enlof meerwaarde en het
borgen van het verwijderen van panelen na uit gebruik nemen.
Om de provinciale belangen zoals verwoord in de Omgevingsvisie
2018 en de daarbij behorende verordening beter te duiden, ook
richting gemeenten en initiatiefnemers, zijn de kaders inmiddels uit-
gewerkt in een tweetal documenten: "Handreiking landschappelijke
inpassing" en "Zonnewijzer biodiversiteit, Handreiking voor de aan-
leg en het beheer van groen op zonnevelden".
Ook is op 23 maart 202'l nog de Handreiking participatie vastgesteld.
Deze documenten helpen gemeenten en initiatiefnemers bij het op-
stellen van plannen conform provinciaal beleid.
De ruimtelijke plannen, waarin ook de advisering vanuit de provincie
is opgenomen, zijn overigens voor eenieder in te zien op
ru i mte I ij ke pla n nen. n l.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bij lage Overzicht hern ieuwbare projecten
mb/coll.

, secretaris





 
Schriftelijke vraag  (artikel 41 RVO) aan Gedeputeerde Staten 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mvr. J. Klijnsma, 

 Postbus 122, 

 9400 AC Assen 

 

Geacht college,        d.d. 18-1-2021 

N.a.l.v. de beantwoording door GS van d.d. 15 december 2020 van de vragen van de PVV 
over de Statenbrief i.z. de Motie 2020-10 ´Zon op dak´ heeft de PVV aanvullend nog enkele 
vragen: 

 1a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn voor de 
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3 oktober 
2018 afgegeven?  Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam project, naam 
aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer 
etc.    1b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze vergunningen werd 
verleend, dit laatste gezien het gegeven dat in de Provinciale Omgevingsverordening 
zonneakkers als mogelijk ruimtelijk object in het landelijk gebied niet gegeven werd?  

2a.  Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn na de 
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3 oktober 
2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam project, naam 
aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer 
etc.   2b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze vergunningen werd 
verleend?  

Namens de fractie van de PVV in Drenthe 

Bert Vorenkamp 


